
Er zijn Verbeterchecks ontwikkeld voor Lasrook,  

Schadelijk geluid en Oplosmiddelen. In september 

2012 is de Verbetercheck Machineveiligheid  

beschikbaar en aan het eind van het jaar Fysieke 

belasting. Later volgen andere Verbeterchecks  

Machineveiligheid (bijvoorbeeld voor de wals), 

evenals de Verbeterchecks Werken op hoogte  

en Werken in besloten ruimten.

Lasrook

Machineveiligheid (september 2012)

Fysieke belasting (eind 2012)

Oplosmiddelen

Schadelijk geluid Om een Verbetercheck uit te voeren gaat u naar 

www.5xbeter.nl. Daar klikt u op Mijn 5xBeter.  

Als u zich nog niet heeft geregistreerd, wordt u 

gevraagd dit te doen, waarna u door kunt gaan  

met de Verbeterchecks. Bent u wel al geregistreerd 

dan kunt u direct met de Verbetercheck van uw 

keuze beginnen.

www.5xbeter.nl

GOedGekeurd dOOr de  

InSpectIe SZW

Met de Verbeterchecks krijgt u praktische  

op lossingen aangedragen. Daarom is het  

zinvol de Verbeterchecks jaarlijks te doen.  

De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) 

heeft de Verbeterchecks getoetst en goedgekeurd. 

Daarmee voldoen de Verbeterchecks ook  

aan de wettelijke eisen die worden gesteld  

aan veilig en gezond werken en kunt u de 

Verbeterchecks inzetten bij de RI&E (Risico- 

Inventarisatie en -Evaluatie) van uw bedrijf.

een Verbetercheck is een handig en gebruiksvriendelijk instrument 

waarmee een bedrijf risico’s kan inventariseren en minimaliseren.  

de Verbeterchecks bevatten daarnaast talrijke aanbevelingen en  

oplossingen om veilig en gezond te werken. 

Onder de naam 5x Beter bundelen sociale partners hun krachten om  

het werken in de Metaalbewerking en Metalektro nog veiliger en  

gezonder te maken en de arbeidsomstandigheden blijvend te verbeteren. 

Vanaf september 2012 kunt u op www.5xbeter.nl een gratis informatie-

pakket aanvragen van de Verbeterchecks Machineveiligheid met posters 

en stickers. Deze kunt u gebruiken bij uw Toolbox of werkoverleg.

www.5xbeter.nl



1.  check of de boorkop en boor afgeschermd zijn met een beschermkap 
of dat deze uitschakelt in de hoogste stand

2. check of het opspanmechanisme werkt en gebruik het
3. test de noodstop elke dag
4. check of de boormachine stabiel staat
5.  check of de voedingskabels, stekkers en aansluitingen  

onbeschadigd zijn
6.  Zet de boormachine uit na het boren en tijdens het opspannen  

van nieuw materiaal
7. Verwijder resten en spanen alleen als de boormachine uit staat
8.  draag geen handschoenen en loshangende kleding, sieraden en haren
9. draag altijd een veiligheidsbril
10. Werk geconcentreerd

Wilt u advies of ondersteuning bij het invullen van  

de Verbeterchecks? Neem dan contact op met een  

Verbetercoach. Deze coach komt naar uw bedrijf 

en loopt samen met u de mogelijke risico’s na.  

De Verbetercoach adviseert ter plekke welke  

maatregelen u kunt nemen. Het bezoek en advies  

van de Verbetercoach zijn kosteloos voor 

werk gevers en werknemers in de Metaalbewerking 

en Metalektro. 

U kunt de Verbetercoach bereiken via 

info@5xbeter.nl en via de Verbeterlijn  

0800 555 50 05 (gratis).

Een ongeval met een machine heeft vaak grote 

gevolgen. Daarom heeft 5x Beter Verbeterchecks 

Machineveiligheid ontwikkeld. Momenteel zijn er 

vier Verbeterchecks Machineveiligheid. Zolang de 

Verbeterchecks voor andere machines nog in  

ontwikkeling zijn, kan hiervoor de algemene  

Verbetercheck Machineveiligheid worden gebruikt. 

de algemene Verbetercheck

de kantbank

de conventionele draaibank

de boormachine1
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